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Avgränsningssamråd Skidbladner 
 
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det de-
mersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Koster till Kalix. SFPO 
står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar 
om selektivitet, skonsamhet och kvalité. 

Ärendet 

Simply Blue Group har för avsikt att ansöka om erforderliga tillstånd enligt lagen om Sveriges 
Ekonomiska Zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln för anläggning av en havsbaserad 
vindkraftspark placerad ca 22 km norr om Gotska Sandön. Projektområdet för den planerade 
vindkraftsparken omfattar en yta av ca 1 423 km2 och som mest planeras 111 vindkraftverk 
med en maximal totalhöjd om 360 m att placeras ut inom projektområdet. Bolaget inbjuder 
nu till avgränsningssamråd. 

SFPO:s synpunkter 

I detta yttrande förhåller vi oss till vad som avhandlas inom ramen för ett avgränsningssamråd 
och ger således synpunkter på vad som behöver utredas i kommande ansökan och miljökon-
sekvensbeskrivningen. Vårt ställningstagande för etableringens lämplighet ges när vi yttrar oss 
över den slutliga ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

SFPO har tagit del av samrådsunderlaget. I underlaget redogörs för potentiella effekter av pro-
jektet och planerat innehåll i kommande MKB. De problemställningar som tas upp är relevanta 
och det skisserade innehållet i kommande MKB är till stora delar tillfredsställande. SFPO vill 
dock påpeka följande. 

I samrådsunderlaget anges att ”eventuellt pelagiskt fiske som idag bedrivs inom projektom-
rådet kan komma att behöva begränsas under driftsfasen inom det område där placering av 
turbiner, transformatorstationer och förankring kom-mer att ske. Men då pelagiskt fiske och 
fritidsfiske inte påverkar kablar på botten, bedöms ett visst fiske kunna fortsätta bedrivas 
inom projektområdet. Utifrån nuvarande tillgänglig information bedöms påverkan på yrkes-
fisket bli icke betydande. Genom dialog med yrkesfisket under den fortsatta 



 
 

samrådsprocessen kommer påverkan på yrkesfiske att utredas ytterligare för projektets olika 
faser. Exportkabeln kommer att läggas på eller i havsbotten och skyddas på så sätt från på-
verkan från yrkes-fisket. Beroende på vilka fiskemetoder som används inom område för ex-
portkabeln kan en viss påverkan på yrkesfisket förekomma inom ett mycket begränsat om-
råde.” 

SFPO ser med tillfredsställelse att samrådsunderlaget inte utesluter samexistens mellan 
vindparker och yrkesfiske samt att man avser ha en dialog med fisket under den fortsatta 
samrådsprocessen. Vi menar dock att synen på samexistens är något konservativ. I flera ak-
tuella fall av vindkraftsprojekt diskuteras möjligheter till samexistens med fiske och då även 
bottentrålning eftersom kablar kan grävas ner och skyddas också i en park. Havs- och vatten-
myndigheten och Energimyndigheten har ett pågående regeringsuppdrag på temat samex-
istens. Den för denna park slutliga ansökan med miljökonsekvensutredning bör omfatta en 
djupare utredning om förutsättningar för samexistens med fiske. 

Ett ofta förekommande resonemang i samrådsunderlag rörande vindkraft till havs, så också i 
det föreliggande, är man hävdar positiva effekter på fisk på grund av vindkraft etableringar. 
Man menar att ökad förekomst av hårdbottenlevande arter på de tillkomna strukturerna i 
parker kan leda till en positiv effekt på fisken, så kallad rev-effekt. Vidare hävdas det att då 
det ofta förekommer regleringar av yrkesfiske i vindkraftsparker leder detta till områden i 
havet där fisken skyddas från yrkesfisket. 

SFPO finner det märkligt att argumentera att en park med artificiella strukturer i form av 
verk, fundament och kablar i kombination med fiskeregleringar skulle vara bättre än ett 
orört havsområde. SFPO vill påpeka att de långsiktiga effekterna av vindkraft etableringar 
inte är kända. De studier som finns är begränsade i sin omfattning och mycket få studier om-
fattar flera påverkansfaktorer eller ekosystemkomponenter samtidigt. Syftet med etablering 
av vindparker är inte att skydda bottnar utan att producera el. Reglering av fiske med avse-
ende på fiskbestånd och miljöhänsyn sker inom ramen för fiskerilagstiftningen. 
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